Štatút súťaže
“Objavuj poklady bratislavského regiónu 2016”
Organizátor súťaže:
Bratislava Region Tourism, krajská organizácia cestovného ruchu (ďalej ako
KOCR BRT), Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Kontakt: nasielsompoklad@gob.sk
O súťaži:
KOCR BRT vyhlasuje štvrtý ročník súťaže pod názvom “ Objavuj poklady
bratislavského regiónu”, ktorá je určená všetkým obyvateľom a návštevníkom
kraja. Súťaž má oproti minulým ročníkom iné pravidlá a system. Hľadanie
pokladov prebieha prostredníctvom lokalizácie v mobilnej aplikácií Bratislava
Region. V súťaži sa nachádzajú dva typy cien. Hlavné a okamžité ceny. Hlavné
ceny získajú tí, ktorí nazbierajú v súťaži najviac bodov. Okamžitú výhru môže
získať každý, kto sa do hry zapojí - získa aspoň 1 bod.
Priebeh súťaže:
Záujemcovia o hľadanie pokladov búdú od 7. októbra 2016 do 9.12.2016 vždy
každy piatok v mobilnej aplikácií Bratislava Region informovaní o 30 nových
lokalitách. Každá lokalita obsahuje “poklad” – počet bodov, ktorých počet závisí
od stupňa náročnosti. Poklad nájdtete tak, že navštívite danú lokalitu a
lokalizujete ju v mobilnej aplikácií. Za ľahko prístupnú lokalitu získate napr. 1 bod
ale za ťažšie prístupnú aj 5 bodov. Súťaží sa o hlavné a okamžité ceny. Hlavné
ceny získajú najúspešnejší hľadačí pokladov, teda tí čo nazbierajú najviac bodov.
Okamžité ceny sa žrebujú každý piatok (po 7.10.2016) 5. vyžrebovaným
hľadačom. Tým bude zaslaní informačný email o prevzatí ceny.
Ochrana osobných údajov:
Účastníci súťaže prihlásením do súťaže a splnením jej podmienok dávajú KOCR
BRT svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú
poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa,
telefónne číslo, emailová adresa, atď.), ako aj so spracovaním údajov za účelom
realizácie súťaže a odovzdania výhry po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu
byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry. Súhlas so
spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na
čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto podmienok súťaže. Súhlas so
spracovaním osobných údajov nie je počas trvania súťaže odvolateľný. Výhra a
výhody získané v súťaži KOCR BRT nie sú právne vymáhateľné. KOCR BRT si
vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušenia týchto podmienok súťaže právo
účastníkovi súťaže odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru
neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Podmienky súťaže budú po celý čas
konania súťaže k dispozícii na webovej stránke www.objavujpoklady.sk. Tieto
podmienky súťaže vstupujú do platnosti pre súťaž „Objavuj poklady
Bratislavského regiónu “ od 7. októbra do 10. decembra 2016

